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 چکیده
حساب آیند باید فاقد برخی شرایط )شررو  مراهوی   ها برای اینکه عالمت تجاری بهنماد و نشان

هرایی هره   باشند. عالئم غیرسنتی خاصه آن منفی( و دارای بعضی شرایط )شرو  ماهوی مثبت(
هرایی  بعدی، برای تطبیق با این شررایط برا لرال    ها و عالئم سهقابلیت رؤیت دارند، مانند رنگ

ها، عالئم تجاری را منحصر به همان عالئرم سرنتی یعنری    روبرو هستند. مخالفان ثبت این نشان
هه عالئم غیرسنتی بصری افزون برر اینکره    دانند و تأهید بر آن دارندحروف، اعداد و تصاویر می

واسرط  ماهیرت خاصشران بره د یلری هم رون       توانند واجد برخی شرو  ماهوی باشند، بهنمی
آورند. درمقابل، برخی بر این اعتقادند هه این عالئرم  محدود بودن، موجبات رد خود را فراهم می

نتی هماهنگ سازند، بلکه نیراز برازار و   توانند خود را با شرایط ماهوی عالئم تجاری ستنها مینه
طلبد. همسو با نظر دوم باید گفرت،  ها حمایت از این عالئم را میگونه نوآوریضرورت ترویج این

مصادیق عالئم تجاری تنها طریقی بررای تمرایز محصروش اشرخام و معررف مبردب هرا  برود ،         
 موضوعیت ندارد هه محدود به عالئم سنتی باشد.

 واژگان کلیدی
 بعدی و رنگی، هارهردی بودن.بخشی، عالئم سهتئوری همبود، تمایز
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 مقدمه

شروند و ایرن   عالئم تجاری موجب تمایز محصو ت تولیدهنندگان از ها ها و خردمات رقبرا مری   
تر تشرخی  دهنرد. از   دهند هه محصوش مورد نظر خود را راحتهنندگان میامکان را به مصرف

هرایی هره بررای محصرو ت     نسبت بره هزینره   ای تولیدهنندگانسوی دیگر، حمایت از عالئم بر
نظرر،   شرود. از ایرن  ها به ارائ  بهتر محصو ت مری هنند، موجب دلگرمی و ترغیب آنخوی  می

هاسرت  هرای تجراری، عالئرم تجراری آن    هرای اشرخام و بنگرا    ترین داراییامروز  یکی از مهم
(Nilsson, 2009, p.1). 

عان عالئم تجاری به خلق عالئمی روی آوردند هره تراهنون هسری از    های اخیر، مبددر ساش
اند از: عالئرم غیرقابرل رؤیرت،    هرد. این عالئم عبارتعنوان عالمت تجاری یاد نمیها بهاین نشان

بعدی رؤیت، همانند اشکاش سه لمس، و نیز عالئم قابلها، صداها و اجسام قابلهم ون بوها، مز 
عنوان عالمت تجاری در نظرام حقروق مالکیرت    ها بهمایت انحصاری به آنها هه اعطای حو رنگ

 همرا  داشته است و دارد.های فراوانی بهفکری لال 
نظرر از داشرتن یرا نداشرتن قابلیرت ثبرت و حمایرت،         های متفاوت این عالئرم، صررف  گونه

ی نمونه درنظرر  آیند. براحساب میهنندگان بهتوجه مصرف موضوعی جذاب و ابداعی برای جلب
عنوان عالمت تجاری برای محصوش نوشابه به ثبت برسرد یرا انحصرار    ای بهبگیرید، بطری نوشابه

استفاد  از رنگ زرد در محصولی به یک شرهت اختصام پیدا هنرد. آیرا ایرن انحصرار منطقری      
عالئم آیند؟ آیا این حساب نمیها صرفاً یک مشخص  تزیینی برای آن محصو ت بهاست؟ آیا این

 توانند در خود داشته باشند؟بخشی را میضروریاتی هم ون تمایز
 قواعرد اولیر  حراهم برر عالئرم تجراری      هرا، ضررورت دارد بره    برای پاسر  بره ایرن ابهرام       

 بنردی سرنتی، شررایط  زم   در نظام حقوق مالکیت فکری پرداخته شود. بر اساس یرک تقسریم  
، 9332شروند )شمسری،   و مراهوی تقسریم مری    برای حمایت از عالئم تجاری به شرو  شرکلی 

 (. در شرررو  مرراهوی، تمرهررز بررر هات و ماهیررت یررک عالمررت اسررت  درحررالی  991و  42م
 شرود هره از مجراش ایرن بحرج خرار       می هه در شرو  شکلی، اغلب به ثبت و فرایند آن توجه

 دسرته  دسرت  هلری تقسریم هررد  اوش آن    تروان بره دو   است. شرایط ماهوی عالئم تجاری را می
 ا عنروان شررایط مراهوی منفری )سرلبی(     ها بها باشد هه از آناز شرایط هه عالمت باید فاقد آن

 هرا را دارا باشرد هره شررو     بایرد آن انرد هره عالمرت    یاد شرد  اسرت و دسرت  دیگرر شررایطی     
شوند. تشریح این شرایط موضوع دو گفتار اصلی ایرن پرهوه    ماهوی مثبت )ایجابی( نامید  می

 باشد.می

عبارتی، جلوگیری از اینکره  خواهیم دید هه رعایت شرایط ماهوی سلبی در عالئم تجاری  به
یک عالمت یا نشانْ هارهردی، عام و توصیفی باشد، به این نتیجه خواهرد انجامیرد هره عالمرت      
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آورد. طبیعی اسرت هره   دست بخشی را هه تنها شر  ماهوی ایجابی است، هرله بیشتر بهتمایز
 ضیه نیز صادق خواهد بود.عکس این ق

افزون بر این، در تمامی شرایط حراهم برر عالئرم تجراری، اعرم از سرلبی و ایجرابی، عالئرم         
برانگیز بود  و ابهامرات در تطرابق داشرتن یرا     غیرسنتی بصری هه لاشنی بحج ما است، لال 

صرادیق  مراتب بیشتر اسرت. از همرین روی در خرالش مباحرج، م    ها با این شرایط بهنداشتن آن
 ایم.ها و قواعد هلی محک زد ها را با مالکنو آ جزئی را عامدانه از این گرو  انتخاب هرد 

 

 شرایط ماهوی سلبی )منفی(
عالئم تجاری برای اینکه بتوانند ثبت و حمایرت شروند،  زم اسرت از برخری خصوصریات مبررا       

ظرم عمرومی و اخرالق حسرنه     باشند  ازجمله اینکه با حقوق اشخام در تعارض نبود ، مخالف ن
یرا اینکره هرارهردی،     9المللی شباهت نداشرته باشرند  های رسمی دولتی و بیننباشند و به نشان

هرا در ایرن جسرتار ضررورت     نوعی و توصیفی نباشند. پرداختن به هم  این شرایط و ارزیابی آن
اند و در ا ماهیت عالمتپردازیم هه دقیقاً مرتبط برو اهنون تنها به شرو  ماهوی میندارد، ازاین

هرایی در  های حقوقی حاهم بر عالئم تجاری، خاصه عالئم مدرن به آن مبتال بود ، به لال نظام
 اند.این حوز  دلار شد 

 

 ((functionalityکارکردی بودن . 1
 الف( مفهوم، مصادیق و پیشینه

ر قالب عالمت تجاری در نظام حاهم بر عالئم تجاری، هرگا  ویهگی خام و هاتیِ یک محصوش د
پرتقراش  شود  بررای نمونره شررهت تولیدهننردۀ آب    ظهور هند، این نشان هارهردی محسوب می

ثبت برساند، زیرا مزۀ پرتقاش عنصرر اساسری و   عنوان عالمت تجاری بهتواند مزۀ پرتقاش را بهنمی
رحرل را هره   تواند حالرت ترا شردن    هاتی این محصوش است یا اینکه تولیدهنندۀ رحل قرآن نمی
ثبت برساند  لراهه برا  عنوان عالمت بهعنصر اساسی و ضروری عمدۀ انواع این محصوش است، به

عبررارتی در اسررتفاد  از ترررین هررارهرد محصولشرران یررا بررهایررن عمررل سررایر رقیبرران در اصررلی
ترین ویهگی آن محصوش با محدودیت روبررو خواهنرد شرد و درنتیجره، امکران تولیرد       هارهردی
 دهند.ازدست می محصوش را

هرا اغلرب   تصور معیار هارهردی بودن در عالئم رنگی نیز دور از ههن نیست. برا اینکره رنرگ   

                                                           
 ش9337های صنعتی و عالئم تجاری مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 32مادۀ . 9
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نظر برسد رنگی را نتوان یافت هره هرارهرد خاصری داشرته باشرد،      جنب  تزیینی دارند و شاید به
ی و قرمرز  ها نیز امکان دارد رخ دهد. برای نمونه، رنگ آبر حاش این شر  مهم حتی در رنگبااین

نزد عموم مردم نماد سرد و گرم است )رنگ روی شیر آب( یرا بررای مثراش ترهیرب رنرگ زرد و      
حاش اگر قرار باشرد شررهت تولیرد     .(Kudrjavceva, 2012, p.34)سیا  نشان از پیام خطر دارد 

عنوان عالمت تجاری روی سرشیرهای تولیدی خوی  شیرهای ساختمانی رنگ آبی و قرمز را به
تروجهی بره رقبرا وارد    ها محروم سازد، ضرر قابرل ر ببرد و سایر رقبا را از استعماش این رنگهابه
 ها بستگی دارد.آید  لراهه هارهرد این محصو ت به این رنگمی

شود و آن بره ایرن دلیرل    غریق اغلب به رنگ نارنجی تولید مینجات مثاش دیگر اینکه لباس
رو، هنرد. ازایرن  تر جلرو  مری  ه این لباس را پوشید  نمایاناست هه در هنگام بروز خطر، فردی ه

غریرق  آید. لذا یک تولیدهنندۀ لباس نجاتشمار مینوعی هارهرد این محصوش بهرنگ نارنجی به
ثبت برساند و رقیبان خود را از تولید لباس با این تواند رنگ نارنجی را برای محصوش خود بهنمی

های حقوقی دنیا تقریباً یک اصل سیر معیار هارهردی بودن در نظامرنگ محروم سازد. با این تفا
گذار، این رویر  قضرایی و اداری اسرت هره بایرد در      شد  است و در صورت سکوت قانونشناخته

 های هارهردی جلوگیری نماید.فرایند ثبت عالئم این اصل را اعماش و از ثبت نشان
صرورت عالمرت تجراری    توانند بههایی میویهگی رو در نظام حقوقی عالئم تجاری، تنهاازاین

دهندۀ خدمت را معرفی هنند. لرذا  ها بتوانند تولیدهنندۀ محصوش یا ارائهدر بیایند هه آن ویهگی
ای بیانگر ویهگی دیگری غیر از معرفی مبدب محصوش باشد، ممکن اسرت هرارهردی   اگر مشخصه
 ). (Wongt, 1998, p.1133شمرد  شود 

  ظهرور هررد  اسرت. مبردعان ایرن      ردی بودن عالئم از سیستم حقوقی هامندهترینِ هاره
از ویهگری هاتری و اساسری یرک      اند هه در صورت اعطای انحصار نسبت به استفاد نظریه نگران

حتی برخی  .(Kur, 2009, p.4)محصوش، دیگر آزادی رقابت در آن محدود  وجود نخواهد داشت 
وجود آورند، یعنی ایرن  هنند  بهمفهوم ثانویه را در ههن مصرفمعتقدند هه اگر عالئم هارهردی 

ثبت برسند  زیررا  قدرت را بیابند هه ههن مشتری را به سمت تولیدهنند  هدایت هنند، نباید به
ای هه هارهرد محصوش است، موجب ممانعرت از اسرتفادۀ رقیبران از    اعطای حمایت به مشخصه

 .(Hammersley,1998, p.116)شود از رقابت می این مشخصه شد ، درنتیجه سبب جلوگیری
 

 ب( معیارهای تشخیص
شد  اسرت، امرا دربرارۀ اینکره لره      های حقوقی مطرح شر  هارهردی بودن در بسیاری از نظام

شد  است هه به بررسری   ها و معیارهای متفاوتی ارائهشوند، دیدگا عالئمی هارهردی شمرد  می
 :  پردازیمها میلند مورد از آن
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 ای هره  گیررد هره آیرا مشخصره    . طبق این معیار این پرس  مد نظر قرار میمعیار اول
عنوان عالمت تجاری حمایت شود صرفاً در پی نشان دادن و معرفری مبردب   خواهد بهمی

محصوش یا تولیدهنندۀ آن است یا خیر؟ اگر آن نشانه صرفاً معرف مبدب یرا تولیدهننردۀ   
شود  امرا اگرر آن ویهگری هرگونره هرارهرد یرا         نمیآن محصوش باشد، هارهردی شمرد

 آید.حساب میهاربرد اضافی غیر از این مورد را داشته باشد، هارهردی به
 توانرد  شود هه آیرا ایرن ویهگری مری    . مطابق این معیار این پرس  مطرح میمعیار دوم

خرد؟ اگرر  هنند  را متقاعد هند هه به علتی غیر از شناخت مبدب ها  محصوش را بمصرف
شود  هنند  را برانگیزد، این ویهگی هارهردی محسوب میآن نشان، میل و رغبت مصرف

 هنند  نداشته باشد، هارهردی نخواهد بود.  اما اگر این ویهگی لنین تأثیری بر مصرف
 .هنرد هره   این معیار برای تشخی  هارهردی بودن این پرس  را مطرح می معیار سوم

قسمت مهمی برای موفقیت در آن رست  صنفی هه آن محصو ت آیا این ویهگی جزء یا 
شرود؟ اگرر پاسر  مثبرت باشرد، آن ویهگری هرارهردی        هنند، محسوب مری را تولید می

شرود  آید  اما اگر جواب منفی باشد، آن ویهگری غیرهرارهردی شرمرد  مری    حساب میبه
(Wongt, 1998, p.1140). 

 برر   هردی بودن، تئوری رقابرت نرام دارد.  . آخرین معیار برای تشخی  هارمعیار چهارم
منرد شرود و همران    ای از حمایرت عالئرم تجراری بهرر     اساس این تئوری، اگر مشخصره 

این امکان را به دارندۀ آن بدهرد هره سرایر تولیدهننردگان را از رقابرت در آن       مشخصه
 .(t. Oratz, 1996, p.5)شود رست  صنفی باز دارد، هارهردی محسوب می

دسرت آورد هره دهتررین    تروان بره  گفته این نتیجه را میهای پی یارها و مالکاز جمع مع
ای هره بررای یرک محصروش ضرروری و      هند هه ویهگی یرا مشخصره  هارهردی بودن تضمین می

دیگر، اگر عبارتی  تواند تحت حمایت حقوق عالئم تجاری قرار بگیرد، بهناپذیر است، نمیاجتناب
 m)فاد  یا هارهرد آن هرا  ضرروری باشرد، قابرل حمایرت نیسرت       آن ویهگی یا نشان برای است

reimer, 2013, p.700.) 
 

 ج( رویۀ قانونی
بعردی  شر  هارهردی برودن در بعضری عالئرم ازجملره عالئرم سره       تاهنون حساسیت نسبت به

مراتب بیشتر بود  است، لراهه اغلب تولیدهنندگان ها ها و خدمات به دنباش این هستند هره  به
ها را در قالب عالمت تجاری در آورند. در این خصوم بندی آنمحصو ت تولیدی یا بسته شکل
صراحت اعالم داشته است، لنان ره عالئرم تجراری منحصرراً     قانون عالئم تجاری ژاپن به 4مادۀ 

ای هره ایرن شرکل بررای     گونره هرا باشرند، بره   بنردی آن بعدی ها  یا بستهدربرگیرندۀ شکل سه
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بندی ضروری باشد، قابل ثبت نیسرتند و اظهارنامر  آن بایرد رد    محصوش یا بسته هارهردهای آن
صورت بالقو  بتواند مورد استفادۀ رقیبان قرار گیرد، ای حتی به. در این هشور اگر مشخصه9شود
 .2ثبت برسدتواند بهعنوان عالمت نمیبه

نگی استعماش آن محصروش  در هشور لین نیز اگر عالمت صرفاً بیانگر هیفیت، هارهرد و لگو
قانون عالئم تجاری لین مقرر داشته اسرت، در صرورت احرراز     92باشد، قابل ثبت نیست. مادۀ 

 پذیرش نیست:شرایط زیر، اظهارنام  ثبت عالمت قابل 
 بعدی در قالب شکل آن محصوش تولید شد  باشد.اگر شکل عالمت سه 
 .آن شکل برای عوامل فنی آن محصوش ضروری باشد 
  3شکل در ایجاد هارهرد اساسی آن محصوش دخیل باشدآن. 

برای نمونه در خصوم بطری نوشاب  فانتا نظرر اغلرب متولیران ثبرت در ایرن هشرور در آن       
هنگام بر این بود هه بطری نوشابه ظرفی است هه مورد استفادۀ هم  تولیدهنندگان رقیب قررار  

 .5 4شودمیگیرد، لذا شکل این بطری برای ثبت هارهردی محسوب می
بعردی، برخری   عنروان عالمرت سره   بازی بهدر اتحادی  اروپا نیز پس از ثبت شکل یک اسباب

صراحت تأهید هررد   دستورالعمل به 7شدت با این ثبت مخالفت هردند  به این علت هه مادۀ به
از و ثبت برسرند. دادگرا  اروپرا پرس از فرر     بود عالئمی هه دربرگیرندۀ خودِ ها  هستند، نباید به

سرانجام همین نظر را تأیید هرد و اعرالم داشرت اعطرای حمایرت بره شرکل        های فراواننشیب
ظاهری هه نشانگرِ خودِ محصوش است، صحیح نیسرت و رقیبران را از تولیرد ایرن محصروش براز       

گونره تفسریر هررد هره برخری      رسد در این مورد و مروارد مشرابه بایرد ایرن    نظر می. به7داردمی
شان، خودِ محصوش است  برای نمونه، شکل یک هتاب یا یک دولرخه، ظاهریمحصو ت شکل 

عنوان عالمت ثبت نمرود. امرا اگرر شخصری     توان این اشکاش را بهنوعی محصوش هستند، لذا نمی
عنروان عالمرت تجراری    همین هتاب را به شکل قلب یا مثلج طراحی و تولیرد هنرد و آن را بره   

خام، دیگر خودِ آن محصوش یا هارهرد ضروری آن محسروب  ثبت برساند، این شکل ظاهری ِبه
 شود  بنابراین، هارهردی نخواهد بود.نمی
قرانون ثبرت    32شر  اساسی هارهردی بودن ساهت است. مادۀ  ظام حقوقی ایران راجع بهن

های صنعتی و عالئم تجاری هه در مقام بیان عالئرم غیرقابرل ثبرت برود ، هری       اختراعات، طرح

                                                           
1. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957( visited 2014/04/08) 
2. Shohyoho [Trademark Act], Law No. 127 of 1959, art. 4 (Japan). 
3. http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/7/7-3-01.html (visited 2014/05/01) 
4. http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/7/7-3-01.html(visited 2014/05/03( 

ها اندهی قبل بطری هوهاهو  های نوشابه گرفتند، زیرا آنالبته متولیان ثبت موضعی دوگانه در قباش ثبت بطری.5
 ثبت رساند  بودند.را بدون استناد به این ایرادها به

6. C-48/09 P, Lego Juris A/S v. OHIM, 2010 E.C.R. at ¶ 9 (EUR-Lex). 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957(last
http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/7/7-3-01.html(last
http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/7/7-3-01.html(last
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هرای حقروقی ایرن    است هره در اغلرب نظرام    به این شر  اساسی نکرد  و این درحالیای اشار 
گرذار بره ایرن مرورد را     دهترین وارد قوانین موضوعه شد  است. بدیهی است اشار  نکردن قانون

ترر  گونره هره پری    ا جرا نبودن این شر  نمود  زیرا همران نباید حمل بر رعایت نکردن یا  زم
ای هه عنصر اساسی و ضروری محصوش است و هارهرد آن محصروش بره   صهگفته شد، ثبتِ مشخ

خصروم نظرام عالئرم    گذاری در حوزۀ مالکیت فکری، بره آن بستگی دارد، برخالف فلسف  قانون
ترین اهداف ایجاد ایرن حقروق، تررویج و حمایرت از رقابرت      تجاری، است. وانگهی یکی از اصلی

موارد و اعطای انحصار به یک شخ ، مرانعی جردی    گیری نکردن در اینآنکه موضعاست  حاش
 شود.برای رقابت شمرد  می

 

 نوعی یا عام بودن. 2
دومین معیار ماهوی منفی در عالئم تجاری، عام برودن اسرت و آن هنگرامی اسرت هره عالمرت       

شود. به این عالئرم، نروعی یرا عرام     زد  میاصطالح عوامهند هه بهلنان روا  پیدا میتجاری آن
NERIC MARKS)(GE شرمار  گویند. برای مثاش، گرامافون در ابتدا یک عالمرت تجراری بره   می

، 9332هنندۀ موسیقی تبدیل شرد )شمسری،   آمد، اما طی سالیان به اسم عام دستگا  پخ می
ایسرت  رفت، اما اهنون واژ هار میعنوان عالمت تجاری به( یا اصطالح زیراهس در ابتدا به77م

 هنند.معرفی محصوش خود از آن یاد می عام و همه برای
 عقیدۀ علمای حقوق مالکیت فکری بر این است هه عالئم نوعی، شایستگی حمایرت ندارنرد  

(e. Compton, 2010, p.5) ،اند. معیار برای تشخی  نوعی بودن ها نمایانگر نوع محصوشزیرا آن
ی شناسرایی انرواع آن   هننرد  بررا  یک عالمت، توجه به مفهوم اصلی است هره در ههرن مصررف   

عبرارتی، برخری مواقرع    به (Hammersley, 1998, p.113).گرفته است محصوش یا خدمت شکل 
شود و توجه او بره  سوی هل انواع آن محصوش هدایت میهنند  با دیدن عالمتی به ههن مصرف

هرای حقروقی ثبرت ایرن     گردد. لذا اغلرب نظرام  محصوش یا خدمت بنگا  یا شخصی معطوف نمی
تروان  . علت حمایرت نکرردن از ایرن عالئرم را مری     9شمارندالئم را برای این خدمات مجاز نمیع

بخشری  تررین شرر  عالئرم تجراری یعنری تمرایز      گونه بیان هرد هه این عالئم دارای اساسیاین
نیستند. حساسیت نسبت به ثبت این عالئم تا این انداز  شدید است هره حتری برخری برر ایرن      

حساب آید، ترجم  آن به زبان دیگر هم عرام  ای جزء عالئم عام بهدر زبانی واژ  اند هه اگرعقید 
 .(Shilling, 2002, p.23)شود محسوب می

شد  در خصوم ویهگی نوعی بودن، ممکن است در عالئرم غیرسرنتی ازقبیرل    اِشکاش مطرح

                                                           
1. U. S. TRADEMARK LAW, § 14 (15 U.S.C. § 1064). Cancellation 

article7,Council Regulation 40/94, art. 4, 1994 O.J. (L 11) 3 (EC) Community trade mark 
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واسرط   ت بره بعدی نیز اتفاق بیفتد. برای مثراش، یرک برو ممکرن اسر     ، رنگی و سه9عالئم بویایی
بخشی خود را از دست بدهد و تبردیل بره   ازحد در تمامی انواع یک محصوش، تمایزاستفادۀ بی 

  ازجمله اسرتفاد  از رایحر  لیمرو در     (Karapapa, 2010, p.1343) یک نشان نوعی یا عام گردد
شرویی بسریار معمرولی و رایرج شرد  اسرت و نسربت بره ایرن محصرو ت           محصوشِ مایع ظررف 

 (.43، م9313شود )مؤمنی، ی عام شمرد  میامشخصه
در عالئم رنگی، مثاش بارز عام بودن، رنگ زرد برای خدمات پستی است هه به علرت شریوع   

توان گونه خدمات از این رنگ به آن ویهگی نوعی بخشید  است یا میدهندگانِ ایناستفادۀ ارائه
 ,Kudrjavceva).دیگرر معرفری هررد     ایعنروان نمونره  نشانی بهرنگ قرمز را برای خدمات آت 

2012, p.35) دهد رنگ زرد رو، عاد نه نیست شرهتی خصوصی هه خدمات پستی ارائه میازاین
عنوان عالمت تجاری خوی  انتخاب نماید و دیگران را از رقابت محروم سرازد. تصرور نررود    را به

ارهردی برودن، هرارهرد   هه معیار هارهردی بودن و نوعی برودن یکری اسرت  زیررا در معیرار هر      
محصوش به آن مشخصه یا ویهگی هه قرار است ثبت شود بستگی دارد، اما در عالئرم نروعی، آن   
مشخصه ربطی به هارهرد محصوش ندارد. برای مثاش در خدمات پستی رنگ زرد هارهرد محصوش 

تواننرد  گونه نیست هره دیگرران ن  ثبت برساند، ایننیست  یعنی اگر شرهت پستی این رنگ را به
هرار بررد    غریق بههای نجاتخدمات خود را ارائه دهند. اما برای نمونه رنگ نارنجی هه در لباس

شود تا حدی هارهرد محصوش به آن بسرتگی دارد  لراهره در هنگرام رخردادِ خطرر، فروری       می
 شود.نمایان می
مرا ممکرن   صراحت شر  نوعی بودن سکوت اختیار هرد  اسرت، ا گذار ایرانی نسبت بهقانون

شرر   است در مقام تفسریر علمری و در پری آن در فراینرد اداری ثبرت، هنگرام پررداختن بره         
های صنعتی و عالئرم تجراری از آن یراد    قانون ثبت اختراعات، طرح 30بخشی هه در مادۀ تمایز

بخشری(  ای ضروری برای دستیابی به این شر  )تمرایز شد ، عام نبودن عالمت تجاری را مقدمه
بخشی تراب ایرن را دارد هره بتروان بسریاری از      دیگر، اطالق شر  تمایزبیان ب آورد. به حسابه

شرو  ماهوی ازجمله نوعی نبودن را از دش آن بیرون هشید  باوجوداین، باید اعترراف هررد هره    
تواند توالی فاسدی داشته باشد و تفاسیر متفاوت گذار در مقام بیان این شرایط، میسکوت قانون

 دست دهد.ای از این شرایط بهقهو سلی
 

                                                           
ایت از برخی عالئم تجاری غیرسنتی ازقبیل عالئم بویایی، شنیداری و لشایی به لحاظ نبود در امکان ثبت و حم .9

حمایت از »(، 9313شدت تردید وجود دارد. برای آگاهی بیشتر، ر.ک. مؤمنی، احسان )بسیاری شرایط به
 نام  هارشناسی ارشد، دانشگا  قم.، پایان«عالئم غیرسنتی در نظام حقوق عالئم تجاری
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 توصیفی بودن. 3
 (DESCRIPTIVE MARKS)سومین شر  از شرو  ماهوی در عالئم تجاری، توصریفی برودن   

 واسررط  نبررودبرره انررد هرره عالئررم توصرریفیدانرران بررر ایررن عقیررد اسرت در ایررن زمینرره حقرروق 
 انرد نگرامی توصریفی  عالئرم ه . (N Palladino, 2002, p.859)بخشی غیرقابرل ثبرت اسرت    تمایز

 هرار بررد  شرد  یرا    هرای یرک محصروش مثرل رنرگ، برو، هراربرد، ابعراد یرا مرواد بره           هه ویهگی
 طررورعبررارتی، عالئررم توصرریفی بررهبرره نماینررد.هررای یررک محصرروش را توصرریف سررایر ویهگرری

ن، اند )بادینی و دیگراشد هار بسته ها بهاند هه برای آنهنندۀ ها ها یا خدماتیمستقیم توصیف
عنروان عالمرت تجراری بررای     را بره « هنند پاک»توان عنوان (. برای نمونه نمی907، م9313

هنند  برگزیرد، لراهره ایرن عالمرت بری  از اینکره نمایرانگر مبردب محصروش و          محصو ت پاک
بخشری منجرر   متمایزهنندۀ آن باشد، در پی توصیف محصوش است و همین به نبود عنصر تمرایز 

 شود.می

شروند،  عالئم رنگی در قالب رنگ طبیعی یک محصوش به بازار عرضره مری   نه، وقتیبرای نمو
احتماش اینکه جزء عالئم توصیفی قرار بگیرند، بسیار زیاد است. برای مثاش، رنگ پرتقرالی بررای   

جرای  پرتقاش و رنگ سفید برای محصو ت لبنی مثل شیر و ماست ممکن اسرت بره  محصوش آب
هننردۀ هرل ایرن محصرو ت     ش یک بنگا  نسبت به رقبا باشد، توصیفاینکه متمایزهنندۀ محصو

ای برای محصولی مثل شکالت . هم نین رنگ قهو  (Kudrjavceva, 2012, p.33) حساب آیدبه
هننردۀ ایرن محصروش    نروعی توصریف  قابل ثبت نیست، لراهه این امکان وجود دارد این رنگ به

 باشد.
هرای  عنروان عالمرت در بعضری نظرام    کل نوشابه بره اند علت ثبت نشدن شبرخی تصور هرد 

(  امرا ایرن پنردار    907، م9313حقوقی، ویهگی توصیفی بودن آن اسرت )برادینی و دیگرران،    
های حقوقی دنیا هرگا  در ثبت عالئمری از ایرن قبیرل    صحیح نیست، لراهه در بسیاری از نظام

تا حدی به هارهرد این محصرو ت  ها تردید شد ، اغلب بحج بر سر این بود  است هه این بطری
 بستگی دارند )هارهردی بودن(.

واسرط   شروند، امرا بره   بخ  محسوب نمری گفتنی است هه عالئم توصیفی اگرله هاتاً تمایز
بخشری  دست آورند )در ادامه به تمایزبخشی را بهتوانند عنصر تمایزاستفادۀ گسترد  در بازار می

ای رساتر، این عالئم اگر در طوش زمان متمایز شد  و ویهگی اهتسابی خواهیم پرداخت(. به بیانی
هننردۀ مبردب هرا  یرا     ها معنای ثانویه آن را هه د لرت هنند  با دیدن آنهسب هنند هه مصرف

(. شرایان  907، م9313توانند حمایت شوند )بادینی و دیگرران،  خدمات است، درک نماید، می
ی بودن غیرقابل ثبت معرفی شود، باید تمامی عناصرر و  واسط  توصیفههر است هه اگر نشانی به

هنندۀ آن محصوش باشد  یعنی اگر عالمتری دارای عناصرر توصریفی و عناصرر     اجزای آن توصیف
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دست بیاورد، این عالمرت قابرل ثبرت    بخشی را بهحاش بتواند تمایزغیرتوصیفی باشد، ولی درعین
  (Phillips, 2006, p.223).است

ای نداشته است. شاید بتوان هماننرد شرر  نروعی    ان به این شر  نیز اشار نظام حقوقی ایر
گذار بسریاری از شررو  ازجملره توصریفی برودن را در دش      گونه توجیه نمود هه قانونبودنْ این

عبرارتی، بایرد   داد  اسرت. بره  قانون ثبت اختراعات جای  32و  30بخشی و در مواد مفهوم تمایز
بخشی این اسرت هره نشران    بر این هرد هه یکی از شرایط حصوش تمایز گذار را حملبیان قانون

هرای  تواند ایرن ضرعف  موردنظر توصیفی نباشد. بدیهی است در صورتی روی  اداری و قضایی می
گیرنرد  دارای  نظام حقوقی را جبران نماید هه در فرایند ثبت یا در صورت اختالف، افراد تصمیم

 تخص   زم باشند.
 

  (the theory of scarcity)کمبوددکترین . 4
این شر  ماهوی منفی تنها در تعدادی از مصادیق عالئم تجاری وجود دارد. این دهتررین ابتردا   

انرد هره تعرداد    نظران بر این عقیرد  در عالئم تجاری رنگی مطرح شد. برابر این دهترین، صاحب
رسند، استفادۀ سایر رقیبران و  ثبت بها بهها در جهان محدود است و لنان ه بعضی از رنگرنگ

. بررای نمونره در ایرن    9شرود توجهی روبرو مری ها با محدودیت قابلهم نین عموم مردم از رنگ
بخشریِ رنرگ مشخصری    گونه ابراز عقید  هرد  است هه در تشخی  تمایزراستا دادگا  اروپا این

ه هه نباید دسترسی سرایر  گونعنوان عالمت تجاری، منافع عموم باید درنظر گرفته شود  بدینبه
هه رقیبان محصو ت تولیدی مشرابه ایرن محصروش هسرتند، محردود      اشخام و تولیدهنندگان 

 .2شود

هرای پهوهشرگران در ایرن    ها تئوری همبود در عالئم بویایی مطررح شرد. یافتره   پس از رنگ
 سپاردخاطر میزمان طو نی بهنشان از آن دارد هه مغز انسان تنها ش  بو را برای مدت زمینه

.(L. Port, 2010, p.67) حسراب  ها معضلی بررای ثبرت ایرن عالئرم بره     همبود بوها همانند رنگ
نادر بودن بوهرا و هم نرین نراتوانی انسران در تشرخی        لذا    (reamer, 2013, p.716)آید می

اسرت   عنوان عالمت تجراری برا مشرکل روبررو هررد      ها، ثبت این عناصر را بهتعداد زیادی از آن
 (.320، م9314)صالحی و مؤمنی تذرجی، 

طورهلی تئوری همبود، بیرانگر محردودیت تعرداد عالئرم حسری اسرت هره عمروم مرردم          به
ها در قالب حقروق عالئرم تجراری،    ها را درک هنند  لذا اعطای انحصار به این نشانتوانند آنمی

برر ایرن، بره    افزون  (Karapapa,2010, p.1346). دهدها را هاه  میدسترسی افراد دیگر به آن

                                                           
1. Qualitex Co.v. Jacobson Prods. Co-514 U.S. 159, 173-74; 34 U.S.P.Q. 2d (BNA)1161, 1167(1995) 
2. C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH [2004] ECR I-06129-p60 
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ای ثبت عالئم تجاری، ثبت یک بو یا یک رنرگ در یرک هشرور    المللی و منطقهدلیل ماهیت بین
ها هاسته شرود و ایرن موضروع    های مورد استفاد  در این محدود شود از تعداد نشانموجب می

 ,M. Fleck, 2003) .و حتی جهان را در پی داشته باشد  تواند هاه  رقابت در سطح منطقهمی

p.25.) 
شود این نظریه در برخی هشورها، ازجمله ایران، حتی مجاش طرح پیدا نکرد  و در یادآور می

ماند  است و قردرت لنردانی   های حقوقی هم هه مطرح شد ، هنوز در سطح دهترین باقی نظام
اسرتفادۀ  در مقابل نصروم قرانونی نردارد. نتیجره اینکره رویر  قضرایی بررای جلروگیری از سوء         

تواند با راهکارهایی هم ون منرع رقابرت   سودجویان و حمایت از حقوق دارندگان این عالئم، می
گذاری در این حوز  را پوش  داد ، برای تررویج رقابرت و اجررای عردالت و     ناعاد نه، خأل قانون

 رعایت منافع عموم گام بردارد.
 

 بخشی(شرط ماهوی )مثبت( ایجابی )تمایز
هنرد، دارا برودن شرر     ه هه اعتبار آن ه را هره تراهنون گفتره شرد تکمیرل مری      روی دیگر سک

شد  در گفتار پیشین شِمایی هلی از این شرر  اساسری   بخشی است. هرلند اطالعات داد تمایز
هند، در ایرن مجراش ضرمن بیران دقیرق مفهروم ایرن شرر ، تعمرداً ویهگری           به مخاطب القا می

هنیم هه با موضوع اصلی م تجاری غیرسنتی بصری مطرح میبخشی را در مصادیقی از عالئتمایز
 مقاله نیز مناسبت هامل داشته باشد.

 

 مفهوم. 1
بخشی است، زیرا این ویهگری باعرج   ترین شرطی هه عالئم تجاری باید داشته باشند، تمایزاصلی
 ,MCCARTHY, 1984) شود هه ها  یا خدمات شخصی از محصو ت دیگران مجرزا گرردد  می

p.103) (.975، م9371نامند )واصلی، نیز می« صفت مشخصه»یا « وجه تمایز». این صفت را 

هرای حقروقی   توان گفت بردون اسرتثنا در نظرام   اهمیت این شر  به این انداز  است هه می
و اطرالق عبررارات   9بخشرری باشرد، غیرقابرل ثبرت اسرت    لنان ره عالمتری بردون ویهگری تمرایز     

گذاران در این زمینه نشان از این دارد هه اهمیت این شر  در عالئم سنتی و غیرسنتی به قانون
های حقروقی هم رون ایرران دولنردان     یک انداز  بود  است. اهمیت این شر  حیاتی در نظام

                                                           
1. http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/7/7-3-01.html ( visited 2014/05/13) 

U. S. TRADEMARK LAW-§ 45 (15 U.S.C. § 1127) 
Article 4-REGULATIONS COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on 
the Community trade mark 

 ش9337های صنعتی و عالئم تجاری مصوب طرحقانون ثبت اختراعات،  30مادۀ 

http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/7/7-3-01.html(last
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ی عالئرم  گذار ایرانی در تعیرین شررو  اساسری مراهو    گونه هه اشار  شد، قانوناست، زیرا همان
رو هرد  و سایر شرایط را مسرکوت گذاشرته اسرت. ازایرن    تجاری تنها به همین خصوصیت اشار 

 ا مکان نقای  یادشد  برطرف شود.بخشی، حتیطلبد با محور قرار دادن شر  تمایزمی
بخشی ارتبا  تنگاتنگی شرو  ماهوی منفی هه در مبحج پیشین بررسی شد، با شر  تمایز

بخشی عالمت است. تی، فقدان هریک از شرایط ماهوی منفی گامی در راستای تمایزعباردارد. به
توان این معیار را مد نظر قرار داد هه آیا یک عالمرت تجراری   بخشی میبرای درک مفهوم تمایز

هنند  فوراً با مبدب یا همان تولیدهننردۀ هرا  یرا خردمت ارتبرا       شود هه ههن مصرفباعج می
بینرد، آن عالمرت   هنند  عالمت تجراری را مری  هه یک مصرفآنکه آیا هنگامی برقرار هند؟ دیگر

هنند  محصوش مدنظر را از سایر محصو ت متمایز گرداند؟ اگر پاسر   شود هه مصرفموجب می
صرورت دارای ویهگری   غیرر ایرن  بخر  اسرت و در  به این سؤا ت مثبت بود، این عالمرت تمرایز  

 .(Kudrjavceva, 2012, p.20) بخشی نیستتمایز

بخشری در  بخشی در هم  عالئم یکسان نیسرت. نقطر  او  تمرایز   شدت و ضعف میزان تمایز
عنروان عالمرت   آید. برای نمونه درجایی هره تصرویر اسرب بره    لشم میعالئم ابتکاری و هوقی به

گیرد  به این علت هه هی  سنخیتی بین این عالمت و اتومبیرل  تجاری بر روی اتومبیل قرار می
 (.975، م9371یابد )واصلی، بخشی شدت میود ندارد، معیار تمایزوج

های حقوقی دستخوش تحو تی شد  اسرت. برخری از   بخشی در نظامحاش، معیار تمایزبااین
بخ  باشند، ولی ایرن قابلیرت را دارنرد هره عنصرر      نفسه تمایزعالئم این امکان را ندارند هه فی

هرا  بخشی گاهی هاتاً برای عالئم و نشانیگر سخن، معیار تمایزدست آورند. به دبخشی را بهتمایز
آیرد هره بره آن    دسرت مری  هرای مختلرف بره   بخشی هاتی(، اما گراهی از روش وجود دارد )تمایز

توان بره  ( در همین راستا می19، م9313شود )مؤمنی تذرجی، تمایزبخشی اهتسابی گفته می
هه عالمت تجراری فاقرد   دارد درصورتیهرد هه مقرر میاتحادی  عالئم تجاری اروپا اشار   7مادۀ 

شود  تمایزبخشی هاتی باشد، حتی اگر عالمت در زمرۀ عالئم نوعی و توصیفی قرار گیرد، رد نمی
بخشری  . تمایز9دست آوردواسط  استفاد  بهبخشی را بهالبته مشرو  بر آنکه بتواند ویهگی تمایز
مثرل مردت اسرتعماش، منطقر  اسرتعماش، میرزان فرروش        اهتسابی در عالئم بستگی به عرواملی  

 (LI, 2012, p.456).محصوش، مدت تبلیغات، وجود محصو ت مشابه دارد 
 

 مصادیق. 2
 عنصرر تمایزبخشری در عالئرم رنگری و     هرایی هره در  نظر به رویکررد پرهوه  حاضرر و لرال     

                                                           
1. article7,Council Regulation 40/94, art. 4, 1994 O.J. (L 11) 3 (EC) Community trade mark 
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 ئررمعالشررد  اسررت، اهنررون در ایررن بنررد برره بررسرری ایررن عامررل در ایررن    بعرردی مطرررحسرره
 پردازیم.می
 

 الف( تمایزبخشی در عالئم رنگی
ها ویهگی تمایزبخشی را دارند یا خیر، اختالفات زیادی وجود دارد. این تفراوت  دربارۀ اینکه رنگ

 توان به سه رویکرد هلی تقسیم هرد:ها را میدیدگا 
 .و  برا دو  توانند تمرایزبخ  باشرند. ایرن گرر    ها نمیبرابر این دیدگا ، رنگ رویکرد اول

العراد  و  هرا ترأثیر فروق   ها هسرتند: اوش اینکره رنرگ   بخشی رنگدلیل اصلی منکر تمایز
هرا  ها دارنرد و برداشرت افرراد از رنرگ    فردی روی ههن، احساس و درک انسانمنحصربه

هرای خرودِ رنرگ ازقبیرل جلرو ،      توانرد ویهگری  متفاوت است. موجبات این تفراوت مری  
ا عوامل انسانی همانند جنسیت، سن و فرهنگ باشرد.  درخش ، سرد یا گرم بودن آن ی

تواند در طررز تفکرر نسربت بره     هایی مثل بیمار بودن شخ  یا خستگی میحتی حالت
سرختی  یرک رنرگ بره    لرذا    (Nilsson, 2009, p.7)یک رنگ نق  بسزایی داشته باشرد 

ها را صرفاً هنندگان رنگعموم مصرف دست بیاورد. دوم،بخشی را بهتواند عنصر تمایزمی
 ,Maria Cristina, 2003).آورنرد، نره ویهگری متمایزهننرد      میشمار عنصری تزیینی به

p.252) هرا را  نردرت رنرگ  هننردگان بره  شرد  اسرت، مصررف    در تأیید این دیدگا  گفته
هرا  عبرارتی، بیشرتر رنرگ   دهند  بره ای جدا از محصوش مد نظر قرار میعنوان مشخصهبه
بخشی اعم از هاتری  شوند، لذا تمایزور تزیینی برای محصوش شمرد  میعنوان یک فاهتبه

 (B. Shreman, 2004, p.842).  آیددست میسختی بهها بهو اهتسابی برای رنگ
 .بخر  تواننرد تمرایز  انرد ایرن عالئرم هاتراً نمری     این دسته بر ایرن عقیرد    رویکرد دوم 

 . شراید بتروان  9ی را هسرب نماینرد  بخشر شمرد  شوند، اما این امکان را دارند هره تمرایز  
 بخشری هرا ابتردا خصوصریت تمرایز    گونره تفسریر هررد هره رنرگ     عقیدۀ این افراد را این

دسرت  بخشی اهتسابی، این ویهگی را بره مرور زمان و با رعایت شرایط تمایزندارند، اما به
 آورند.می

 .ود ، هارهردهرای  بخر  بر  ها هامالً تمرایز این گرو  بر این باورند هه رنگ رویکرد سوم
شراهد مثراش آنکره عالئرم     . (Jackson, 2008, p.91)هستند اساسی عالئم تجاری را دارا 
شوند، ازآنجاهه خردمات طبیعتراً ربطری بره رنرگ      هار برد  میرنگی هه برای خدمات به

 ,Nilsson)شناسایی و تشرخی  هسرتند   هنندگان قابل آسانی از سوی مصرفندارند، به

                                                           
1. C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2003] ECR I-03793-para67 
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2009, p.16)  هرا صررفاً بره دلیرل رنرگ      رو، دربارۀ قابلیت ثبت و حمایرت از رنرگ  زاینا
طررور اختصررار هررر عالمررت یررا نشررانی هرره بتوانررد  بودنشرران نبایررد تردیررد داشررت. برره

هنندگان را در انتخاب محصوش یاری دهد و درواقع عامل تشخی  محصوش یرک  مصرف
دد. شاهد دیگر مردعای  عنوان عالمت تجاری ثبت گرتواند بهشخ  از دیگران شود، می

عنروان مصرداق   ها بههای حقوقی از عالئم تجاری، از رنگاین عد  اینکه در تعاریف نظام
اند. در تأیید ایرن دیردگا  بایرد    یاد شد  است یا اینکه حداقل از این لیست مستثنا نشد 

، بردیهی  9شرود ها مربو  میدرصد اطالعات دیداری به رنگ 30گفت ازآنجا هه بی  از 
است توجه افراد به این عناصر بی  از سایر مواردی است هه در قالب عالئرم تجراری در   

 آیند.می
 قرانون  32و  30هره در مرواد     لنران ربی با نظری  سوم دانسرت گذار ایرانی را همباید قانون

 نحرو اطرالق مرالک   بخشری را بره  تمرایز های صنعتی و عالئم تجاری، شر  ثبت اختراعات، طرح
 نامرره همرران قررانون درآیررین 903مررادۀ  99می عالئررم تجرراری قرررار داد  و در بنررد اصررلی تمررا

هررد    هرا اشرار   بخشری در رنرگ  رسمیت شناختن عالئم رنگی، بار دیگر به ویهگی تمایزمقام به
 است.

تنهرایی  شد ، این است هه آیرا یرک رنرگ بره     گفته مطرحابهام دیگری هه در پی ایراد پی 
ها وجود داشرته  دست آورد؟ یا اینکه حتماً باید ترهیبی از رنگبخشی را بهیزتواند ویهگی تمامی

سرازی خرالی از لطرف    ای در این زمینه برای شفافباشد تا این شر  فراهم آید. توجه به پروند 
ای حراوی رنرگ پرتقرالی بررای     اظهارنامره  Libertel))نیست. در اروپا شررهت هلنردی لیبرترل    

)خدمات ارتباطی( به مرجع صالح ارائه داد  بود. این اظهارنامره بره    محصو ت و خدمات خوی 
بخشی رد شد و این تصمیم در دادگا  استیناف  هه و سرپس در دیروان   دلیل نبود ویهگی تمایز
هرای بسریاری در خصروم قابلیرت     نظر گردید. در همین راستا، پرسر  عالی این هشور تجدید

اروپا مطرح شد تا اینکه این دادگا  تصرمیم گرفرت معیراری    بخشی عالئم تجاری از دادگا  تمایز
وجود بیاورند، ارائه تنهایی قادر هستند عالمت تجاری را بهها بهتمام و هماش برای اینکه آیا رنگ

 دهد.
مطابق معیارهای این دادگا  برای اینکه یک رنگ بتواند عالمت تجاری شرمرد  شرود، بایرد    

 ها را داشته باشد:این ویهگی
   صورت گرافیکی نمای  داد  شود.به 
  .بتواند ها ها و خدمات یک بنگا  را از دیگران متمایز سازد 
  .در قالب نوعی نشان در آید 

                                                           
1. http://www.colormatters.com/color-and-marketing/color-and-trademarks. (visited 2014/06/01). 
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صراحت اعالم داشت هه یک رنگ اگر بتواند این سه شر  را داشته باشرد،  لذا این دادگا  به
 .9ثبت برسدعنوان عالمت بهتواند بهمی

تواند عالمرت تجراری شرمرد  شرود،     ها می  دربارۀ اینکه آیا ترهیب رنگسپس از این دادگا
م این دادگا  طی تصمیمی دوبرار  همران سره    2004عمل آمد. در ساش های متعددی بهپرس 

گفته، آشکار اسرت ایرن مرجرع هماننرد     . با توجه به مواضع پی 2شر  پیشین را معتبر دانست
نظر از مصادیق  بخشی اعالم نمود  و صرفرا مطلقِ تمایزروی  قانونی بسیاری از هشورها، مالک 

عالئم تجاری، منا  را امری دیگر تلقی هرد  است  لذا در این فرض نیز توجهی به یک رنگ یرا  
 ها ندارد.ترهیبی از رنگ

ای اظهرار  همسو با روی  یادشد ، در نظام حقوقی امریکا نیز دیوان عالی این هشور در پروند 
عنروان  . بره 3ثبرت برسرد  عنوان عالمرت تجراری بره   تواند بهتنهایی نیز میرنگ به داشت هه یک

هرای  های مختلف عالئرم تجراری از نگرا  بیشرتر سیسرتم     توان گفت، گونهگیری هلی مینتیجه
عبرارتی، عالئرم بررای    حسراب آینرد، موضروعیت ندارنرد  بره     گذاری برای اینکه عالمت بره قانون

به مبدب ها  و تمایز محصو ت یرک شرخ  از دیگرران طریقیرت     هنند  راهنمایی ههن مصرف
 دارند.
 

 4بعدیبخشی در عالئم سهب( تمایز
بخ  برودن یرا نبرودن متفراوت     بعدی نیز نظریات دربارۀ تمایزهمانند عالئم رنگی، در عالئم سه

 ها را به سه دست  هلی تقسیم هرد:توان آنبود ، می
 .بعدی مطلقاً تمایزبخ  نیستند. بررای  ئم تجاری سهاین دسته معتقدند عال دستۀ اول

های لین و اتحادی  اروپا اعالم داشتند هره ایرن دور از ههرن    نمونه لندی پی  دادگا 
بنردی شرکالت برا مبردب ایرن      قرو  یرا بسرته   هنندگان بین شرکل لررا   است هه مصرف

نشانی دیگر مثرل  دارای محصو ت ارتبا  برقرار هنند  مگر اینکه عالمت افزون بر شکل 
 .5ای بر روی آن باشدحرف یا هلمه

                                                           
1. C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2003] ECR I-03793-para 12-24 
2. C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH [2004] ECR I-06129-paras 10-11-14-42 
3. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc. 514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248, 63 USLW 

4227, 34 U.S.P.Q.2d 1161, U.S. Cal. March 28, 1995 (No 93-1577). 

های صنعتی دارند، اما باید توجه داشت هه هارهردهای بعدی گرله شباهت زیادی با طرحعالئم تجاری سه. 4
ی صنعتی، معرفی و تعیین شکل محصوش و عمدتاً زینت دادن هااست. هدف و هارهرد طرح ها باهم متفاوتآن

به آن است، ولی هارهرد عمدۀ عالئم تجاری، ایجاد تمایز میان محصو ت و خدمات اشخام، و محصو ت و 
 .(44، م9310خدمات رقیبان است )میرحسینی، 

5. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. 529 U.S. 205, 212 (2000). 
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 بخ  هستند  مثالً مطابق بعدی هامالً تمایز. این گرو  معتقدند هه عالئم سهدستۀ دوم
بعدی معیارهرای ضرروری بررای عالئرم تجراری را دارنرد        نظام حقوقی امریکا عالئم سه

 .9ها وارد نیستاند و ایراد خاصی به آندرنتیجه، قابل ثبت
 .دسرت آورنرد.   بخشی را بره این جرگه بر این باورند هه این عالئم باید تمایز دستۀ سوم

تواننرد معیرار   بعردی نمری  برای نمونه مطابق با قرانون عالئرم تجراری ژاپرن، عالئرم سره      
واسط  اسرتفادۀ مکررر از   هنندگان بتوانند بهتمایزبخشی داشته باشند  مگر اینکه مصرف

آن در قالب عالمت تجاری آمد  است، برین آن محصروش و   بعدی محصولی هه شکل سه
روسرت هره در سراش    . ازایرن 2(Adachi, 2009, p.29) تولیدهنندۀ آن ارتبا  برقرار هنند

م ادارۀ ثبت اختراعات ژاپن در ابتدا نسبت به تقاضای ثبت بطری هوهراهو  آن را  2007
مالکیت فکری ژاپرن در سراش   رد هرد، اما با تجدیدنظرخواهی متقاضی ثبت، دادگا  ویهۀ 

م اظهارنام  این عالمت را تأیید هرد و بیان داشت هه این تأیید بر ایرن مبناسرت   2003
واسرط  اسرتفادۀ گسرترد  در برازار بره     بخشی را بههه عالمت موردنظر خصوصیت تمایز

 .(Adachi, 2009, p.26) دست آورد  است
بعردی شرکلی هرامالً خالقانره     ه عالمت سره رسد در این عالئم باید میان موردی هنظر میبه

عبرارتی، خلرق   است و مواردی هه عالمت لیزی غیر از محصوش نیست، تفاوت گذاشته شود. بره 
بخشری  سراخته باشرد، مطمئنراً از همراش عنصرر تمرایز      البداهه و خروی  بعدی اگر فیشکل سه

ثبرت  وش قرار است بهمند خواهد بود )نظری  دوم(. اما در فرضی هه شکل عمومی یک محصبهر 
تروان گفرت ایرن عالمرت     برسد، مطمئناً با مورد پیشین متفاوت بود ، به اطالق فرض پی  نمی

دسرت آورد )نظریر    بخشری را بره  مرور ویهگی تمایزبخ  است  مگر اینکه عالمت بتواند بهتمایز
 سوم(.
مروارد در ابتردا    اند. برای مثاش ممکن است در برخری بخشی نیز متفاوتهای هسب تمایزرا 

عنوان عالمت تجاری مد نظر قرار نگیرد  برای مثاش، شرهتی هره  بعدی یک محصوش بهشکل سه
هند، اگر این محصوش را در قالب مثلثی شکل به بازار عرضه نمایرد، شراید   تلفن همرا  تولید می

مرت  واسرط  ایرن عال  در ابتدا با وجود ثبت این شکل، عمروم مرردم محصروش آن شررهت را بره     
مرور زمان در اههان عموم جا بیفتد هه این شکل عالمت تجاری ایرن  تشخی  ندهند، اما اگر به

 (LI, 2012, p.456) .یابد شرهت است، اینجاست هه تمایزبخشی اهتسابی مصداق می
های صنعتی و عالئم تجاری مصوب قانون ثبت اختراعات و طرح 30در ایران ازآنجا هه مادۀ 

رؤیتی هه بتواند ها ها یا خدمات اشخام حقیقی یا حقروقی  هر نشان قابل ش، عالمت را9337

                                                           
1. http://www.uspto.gov/trademarks/basics/index.jsp( visited 2014/06/12) 
2. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957( visited 2014/07/02) 

http://www.uspto.gov/trademarks/basics/index.jsp(last
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957(last


 863  بررسی تطبیقی شروط ماهوی عالئم تجاری...

 

نام  اجرایی این آیین 999مادۀ  3و بند  903مادۀ  92را از هم متمایز سازد، تعریف هرد  و بند 
رسد نظر میبعدی را اعالم داشته است، در آغاز امر بهصراحت قابلیت ثبت عالئم سهقانون نیز به

روشرنی  ها در روی  قانونی و قضایی سرایر هشرورها خاتمره داد  و بره    به شک و شبهه گذارقانون
بخشی با این اطرالق و  بینی نمود  است. اما شر  تمایزقابلیت ثبت و حمایت این عالئم را پی 

بخشری هاتری و   ای برای تشرخی  آن و عردم تفکیرک برین تمرایز     تعیین نشدن معیار و ضابطه
گرذاران نیرز شرر     نگرری در ایرن زمینره دارد  لراهره دیگرر قرانون      یاهتسابی، نشان از سرطح 

اند، اما افزون بر تأهید بر ضرورت عنوان عنصر اساسی عالئم تجاری اعالم داشتهبخشی را بهتمایز
 اند.بایست از سر را  برداشته شود، بیان نمود وجود این مقتضی، موانعی را هه می

 

 نتیجه

ی را هه مربو  به ماهیت و هات این عالئرم اسرت، داشرته باشرد و نیرز      عالئم تجاری باید شرایط
شود و آن ای هه به هارهرد یک محصوش مربو  میفاقد برخی شرایط باشد. برای نمونه مشخصه
عنوان عالمت تجاری بررای همران محصروش    تواند بههارهرد برای آن محصوش اساسی است، نمی

سازد. یا نشانی هره در  از این مشخصه محروم می از استفاد ثبت برسد  لراهه سایر رقیبان را به
بخشی آن، شایستگی حمایت رنگ شدن میزان تمایزپی توصیف یک محصوش است، به دلیل هم
هنندگان عمومیت پیدا هرد  باشرد، گرویی هم رون    ندارد. هم نین عالمتی هه در میان مصرف

درت تمرایز یرک تولیدهننرد  از تولیدهننردۀ     امواش عمومی قابل انحصار نیست و افزون بر آن، ق
دیگر را ندارد. اغلب رعایت این شرایط در عالئم سرنتی و غیرسرنتی، دیرداری و غیردیرداری از     

هرا یکسران، ولری مصرادیق عالئرم تجراری       اهمیت یکسانی برخوردار است  لذا باید گفت مرالک 
برخری شررایط هم رون همبرود      ها مطابقرت دهنرد. امرا   اند هه باید خود را با این مالکمتفاوت
هرا  ها و بوها به ماهیت همین عالئم تجاری اختصام دارند و مرانعی جردی بررای ثبرت آن    رنگ
وجرود  هرایی در نظرام حراهم برر عالئرم تجراری بره       آیند. برخی عالئم جدید لال حساب میبه

یر  قضرایی و   بعردی و رنگری در رو  اند  برای نمونه، در مفهوم تمایزبخشی میان عالئم سره آورد 
های حقوقی اختالف عقیرد  وجرود دارد. پدیدآورنردگان ایرن اثرر ضرمن تأهیرد برر         قانونی نظام

های قانونی خاصه در روی  قانونی هشور ایران، در این پهوه  با تنقیح محل نزاع، مالک هاستی
د  حراش  داننر حساب آورد ، آن را در هم  موارد هارسراز مری  بخشی بهاصلی و برتر را عنصر تمایز

 دست آید.واسط  اقداماتی بهبخشی هاتاً در عالمت موجود باشد یا اینکه بهممکن است این تمایز
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